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Eduarda Bucco
A infecção por bactérias hos-

pitalares, resistentes a antibióti-
cos, foi declarada uma das maiores 
ameaças à saúde pública há anos. 
Durante a pandemia da COVID-19, 
entretanto, as ocorrências tiveram 
um aumento expressivo, ocasio-
nando milhares de óbitos em todo 
o mundo. Nas últimas semanas, 
moradores de Bento utilizaram as 
redes sociais para comentar sobre 
um possível surto no Hospital Tac-
chini, o que levou o SERRANOSSA 
a buscar esclarecimentos sobre 
essas ocorrências. 

Conforme a infectologista da 
instituição de saúde, Nicole Go-
lin, a situação já era preocupante 
antes da pandemia. Previsões da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) divulgadas em 2019 apon-
taram que até 2050, considerando 
o cenário mais drástico, a chamada 

Microrganismos mais resistentes
Médica de Bento explica infecções 
por bactérias hospitalares
Infectologista do 
Hospital Tacchini 
Nicole Golin revela 
que problema se 
acentuou em todo 
o mundo durante 
a pandemia da 
COVID-19 devido 
às internações 
prolongadas em UTI

resistência microbiana (doenças 
causadas por germes resisten-
tes a antibióticos) resultaria na 
morte de 10 milhões de pessoas 
anualmente. “Hoje, acredita-se 
que pelo menos 700 mil pessoas 
morrem por ano devido a essa 
resistência microbiana”, revela a 
infectologista. 

Durante a pandemia, Nicole 
explica que o longo período de 
internação em unidades de te-
rapia intensiva (UTIs), “o que é 
sinônimo de instabilidade clínica 
e uso de diversos dispositivos in-
vasivos”, explica a alta incidência 
de infecções bacterianas secundá-
rias em pacientes que contraíram 
a COVID-19. “Situações que já 
ocorriam antes da pandemia nas 
UTIs de todo o país tornaram-se 
ainda mais frequentes com a ne-
cessidade de aumento no número 
de leitos críticos, muitas vezes de 
forma emergencial e em locais 
nem sempre considerados os mais 
adequados para esse tipo de cuida-
do”, comenta. “Além desses fatores, 
o uso muitas vezes desnecessário 
de antibióticos também contribui 
para o aumento dessa resistência 
microbiana”, complementa. 

Com base nessas ocorrências 
recorrentes de infecções bacteria-
nas, a OMS publicou em maio um 
guia para tratamento da COVID-19 
no qual, entre outros pontos, reco-
mendou a não utilização dos anti-
bióticos no tratamento da doença 
em casos suspeitos ou leves. “Mes-
mo para casos moderados, a enti-

dade indicou que o uso só deve ser 
feito após indícios de uma infecção 
bacteriana estabelecida”, destaca 
Nicole. 

Há algumas semanas, a se-
cretaria estadual de Saúde enviou 
aos hospitais e unidades de saúde 
do RS um manual para “prevenção 
de infecções por microrganismos 
multirresistentes em serviços de 
saúde”. O documento, elaborado 
pela Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), apresenta 
recomendações elaboradas por um 
grupo de especialistas brasileiros, 
com base em publicações científi-
cas nacionais e internacionais e em 
experiências práticas de trabalho. 
Entre as recomendações está a 
aplicação das medidas de precau-
ção em todos os pacientes, inde-
pendentemente de estarem infec-
tados ou não. “Elas assumem que 
todas as pessoas estão potencial-
mente infectadas ou colonizadas 
por algum patógeno que pode ser 
transmitido no ambiente de assis-
tência à saúde e devem ser imple-
mentadas em todos os atendimen-
tos, independente do diagnóstico 
do paciente”, diz o documento. 

Sobre as medidas para con-
trole de surtos ou prevenção de 
disseminação de microrganismos 
multirresistentes, o documento 
cita a alocação dos pacientes em 
quarto privativo, aventais exclusi-
vos e descartáveis, coorte de pa-
cientes e profissionais (separação 
por sintomas e área de atuação), 
entre outras.

A secretaria da Saúde de 
Bento Gonçalves realizará nes-
ta sexta-feira, 16/07, mais um 
drive-thru para aplicação da se-
gunda dose da AstraZeneca. O 
cronograma será destinado às 
pessoas vacinadas nos dias 14 e 
18 de abril, com horário das 8h às 
12h, na Fundaparque. 

É necessário apresentar do-
cumento com foto e o cartão en-

Vacinação contra a COVID-19
Segunda dose dos vacinados nos dias 
14 e 18 de abril será aplicada na sexta 

tregue no dia da vacinação. 
ANTECIPAÇÃO DA 2ª DOSE
Em decorrência da suspeita 

de dois casos da variante delta 
(com origem na Índia) no Estado 
e a quantidade de doses de vaci-
nas Astrazeneca reservadas para 
a segunda dose na Central Esta-
dual de Armazenamento e Distri-
buição de Imunobiológicos (Ce-
adi), a Secretaria da Saúde (SES) 

e o Conselho das Secretarias Mu-
nicipais de Saúde do Rio Grande 
do Sul (Cosems/RS) anunciaram, 
na segunda-feira, 12/07, que será 
antecipado de 12 para 10 sema-
nas o intervalo entre as doses 
da vacina contra a COVID-19 dos 
fabricantes Astrazeneca e Pfizer. 
Em Bento Gonçalves, a prefeitura 
afirmou que irá anunciar o novo 
cronograma em breve.

As doações ao Banco de Leite 
Humano Ama Tacchini, que desde 
o início do mês passaram a ser 
feitas sem que as mães precisem 
sair de casa em Bento, agora tam-
bém se estendem para os outros 
48 municípios abrangidos pelo 
5º Batalhão de Bombeiros Milita-
res do RS. Para doar, basta que a 
mãe manifeste o desejo e agende 
um horário para receber em casa 
um oficial do Corpo de Bombeiros, 
que vai auxiliar na coleta e arma-
zenamento do leite quando neces-
sário, além de realizar o transpor-
te seguro até o hospital. A ideia 
é ampliar ainda mais a oferta de 
leite materno aos bebês interna-
dos na UTI Neonatal do Hospital 
Tacchini. 

Após 2 meses de sua abertu-
ra, o Banco de Leite Humano Ama 
Tacchini já contou com as doações 

Ama Tacchini e Bombeiros farão coleta de 
leite em domicílio em 49 municípios da Serra

Aleitamento materno

de 85 mulheres, das quais 32 são 
doadoras externas, ou seja, mães 
cujos bebês não estavam interna-
dos. Juntas, elas ajudaram a ali-
mentar seis bebês da UTI Neona-
tal do Hospital Tacchini com leite 
materno pasteurizado. 

Para saber mais detalhes so-
bre como fazer a doação ou para 
agendar a coleta domiciliar, basta 
entrar em contato pelo telefone 
(54) 3055 0303 ou pelo email  
bancodeleite@tacchini.com.br. O 
Banco de Leite Ama Tacchini fun-

ciona todos os dias, das 8h às 18h.
SOBRE O AMA TACCHINI
Localizado dentro do Hospital 

Tacchini, o Ama Tacchini segue 
recebendo doadoras também em 
seu espaço físico. O local possui 
capacidade para atender até 4 mu-
lheres simultaneamente. Todo lei-
te doado, seja ele coletado dentro 
ou fora da instituição, é analisado 
e passa por um rigoroso controle 
de qualidade antes de ser ofere-
cido aos bebês internados na UTI 
Neonatal do Tacchini. 

Divulgação/Tacchini
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Mais um homicídio foi regis-
trado na manhã de quinta-feira, 
15/07, em Bento Gonçalves. 
Conforme informações da Polícia 
Civil, a vítima de 59 anos estava 
dentro de um dos apartamentos 
do condomínio Novo Futuro, no 
bairro Ouro Verde, quando foi 
atingida por disparo de arma de 
fogo na região da nuca. O fato 
aconteceu por volta das 10h no 
bloco H do residencial. 

Ele foi identificado como Ro-
gério Augusto Rodrigues, natural 
de Portugal. De acordo com a Polí-
cia Civil, ele possuía antecedentes 
por tráfico de drogas e delitos re-
lacionados a violência doméstica. 

Segurança

Homem é morto dentro de apartamento 
no Ouro Verde, em Bento

Delegado titular da DPPA de Bento é 
transferido para Monte Belo do Sul
Álvaro Luiz 
Pacheco Becker 
havia assumido 
a Delegacia de 
Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA) 
em abril, após quase 
16 anos à frente 
da 2ª Delegacia 
de Polícia

O delegado Álvaro Luiz Pa-
checo Becker deixou a Delegacia 
de Polícia de Pronto Atendimen-
to (DPPA) de Bento Gonçalves 
no último domingo, 11/07. Ele 
havia assumido a titularidade 
da delegacia em abril, após mais 
de 16 anos atuando à frente da 
2ª Delegacia de Polícia (2ª DP) 
de Bento. Ainda na segunda, 
12/07, o delegado foi transfe-
rido para a delegacia de Monte 
Belo do Sul. 

Em seu lugar, assumiu tem-
porariamente a delegada Maria 
Isabel Zerman Machado, titular 
da 1ª Delegacia de Polícia (1ª 

DP). Não há informações sobre 
os motivos que levaram à tro-
ca nas delegacias e nem sobre 
quando outro delegado deverá 
ser destinado ao município para 
assumir a função. 

A função de delegado titular 
da DPPA havia sido designada 
a Álvaro após a saída do então 
delegado Arthur Reguse, que foi 
transferido para Caxias do Sul. 
Já a titularidade da 2ª DP, an-
teriormente comandanda por 
Álvaro, foi assumida pelo dele-
gado Rodrigo Veiga Morale, que 
atuava na Delegacia de Polícia 
de Farroupilha.

O policial militar Tabajara 
Barbosa, de 38 anos, que atuava 
no policiamento de Bento Gon-
çalves, foi o primeiro colocado da 
Brigada Militar no teste de aptidão 
física que deu acesso à Instrução 
de Nivelamento de Conhecimento 
da Força Nacional de Segurança 
Pública. Ele já concluiu o curso e 
foi designado para sua primeira 
missão junto à Força de Seguran-
ça, em Altamira, no Pará, estado 
que integra a Amazônia Legal.

Natural de Nova Prata, Taba-
jara já havia conquistado a primei-
ra colocação no teste, mas os pla-
nos de integrar a Força Nacional 
acabaram sendo adiados, já que o 
primeiro curso foi cancelado em 
decorrência da pandemia. 

O curso de nivelamento, que 

Policial que atuava em Bento conquista 
1º lugar em teste para a Força Nacional 
e tem primeira missão na Amazônia

ocorreu em Brasília, teve início 
em maio deste ano e contou com 
a participação de 177 policiais mi-

litares, oriundos de 16 estados da 
federação, sendo 12 do Rio Gran-
de do Sul.

Trânsito

Um grave acidente de trân-
sito foi registrado na noite de 
terça-feira, 13/07, no km 208 
da BR-470, em São Valentim, 
próximo ao trevo de acesso a 
Faria Lemos, em Bento Gon-
çalves. Conforme o Corpo de 
Bombeiros, que atendeu a ocor-
rência, o acidente envolveu um 
veículo Honda Fit e uma moto-
cicleta, por volta das 23h30.

A condutora da motocicleta, 

Homem morre em acidente na BR-470, em Bento
de 32 anos, ficou gravemente 
ferida e foi encaminhada para 
o Hospital Tacchini. Conforme 
informações do hospital, ela 
segue na UTI em estado gravís-
simo. Já o motorista do veículo 
veio a óbito ainda no local. Ele 
foi identificado como Leandro 
Elias, de 50 anos, sócio-proprie-
tário da revenda Veículos & Cia, 
de Bento Gonçalves. Ele deixa a 
esposa, Marcia, e a filha, Maiara.

Fotos: Divulgação/Brigada Militar

Arquivo pessoal

Atualmente Rodrigues cumpria 
pena no regime semiaberto e es-
tava em prisão domiciliar. Infor-
mações preliminares são de que 

a morte teria sido ocasionada por 
uma briga. Essa foi a 21ª morte 
violenta registrada em Bento ape-
nas neste ano.

BM



SERRANOSSA | Sexta-feira, 16 de julho de 20214

Eduarda Bucco
A iniciativa das hortas comu-

nitárias tem se tornado popular 
em diversos países nos últimos 
anos. Os objetivos vão desde enga-
jar a comunidade no voluntariado, 
oferecer um espaço para plantio 
de produtos orgânicos, diante do 
grande número de edifícios e, ain-
da, oportunizar uma alimentação 
saudável a famílias de baixa renda. 
Em Bento Gonçalves, a comunida-
de passou a contar com uma horta 
comunitária em maio deste ano. O 

Iniciativa saudável
Horta comunitária deverá beneficiar famílias de baixa renda em Bento
Espaço localizado 
na Praça CEU, no 
bairro Ouro Verde, 
conta com 800 
mudas que deverão 
ser colhidas pela 
primeira vez 
em agosto

espaço de 10m de largura x 15m de 
comprimento localizado na Praça 
CEU, no bairro Ouro Verde, hoje 
conta com 800 mudas e hortaliças 
e temperos, as quais foram planta-
das há cerca de 15 dias e deverão 
ser colhidas pela primeira vez em 
agosto. 

A ideia de implantar uma 
horta no espaço foi inspirada em 
outras Praças CEUs existentes no 
país, que já aderiram à iniciativa. 
Desde então, a equipe da Praça CEU 
de Bento tem contado com o apoio 
da comunidade para dar forma ao 
projeto. A organização dos cantei-
ros e a doação da terra foram feitas 
por uma empresa de terraplena-
gem alocada no bairro Ouro Verde. 
Já os pallets utilizados para o cer-
camento do espaço foram doados 
por um vizinho que atua em uma 
empresa do ramo. “Já estávamos 
atrás de doações de pallets porque 
o valor para o cercamento havia 
ficado muito elevado. Foi então 
que esse vizinho passou por aqui e 
perguntou se a gente precisava do 
material”, recorda o coordenador 
da Praça CEU, Clóvis Prates. 

Até mesmo as mudas foram 
entregues à equipe da praça de for-
ma gratuita. “Eu fui até um espaço 
onde vendem mudas e descobri 
que algumas delas, as sobras, eram 
descartadas. Com isso, consegui-
mos uma parceria com o local para 
que nos doassem as mudas que so-
brassem na semana”, conta Prates. 
Assim foi possível plantar mudas 
de alface, chicória, radicci, couve e 
diversos temperos. 

DISTRIBUIÇÃO 
O coordenador da Praça CEU 

afirma que o espaço ainda está 
em fase de testes, mas que deverá 
render bons resultados. “Quere-
mos observar o crescimento dela. 
A cada quantos dias poderemos 
colher e quantos pés, para depois 
começar a estruturar a logística de 
distribuição”, revela Clóvis Prates. 

A ideia é distribuir os alimen-
tos colhidos à comunidade, espe-
cialmente às famílias de baixa ren-
da. Para tanto deverá ser firmada 
uma parceria com o CRAS I, locali-
zado na Praça CEU, a fim de indicar 
as famílias com mais necessidade 
de recebimento. Também deverão 
ser contempladas as famílias das 
crianças e adolescentes dos servi-
ços de convivência de Bento. “Ou-
tra ideia que levantamos é convi-
dar essas crianças e adolescentes 
para nos ajudar na horta, ver como 
funciona o plantio”, adianta o coor-
denador. “Outro dia tinha um gru-
po de crianças aqui e eu percebi 
a curiosidade deles. Entramos na 
horta e comecei a mostrar as mu-
das. Assim se cria uma amizade 
com as crianças”, continua. 

Ainda, a Horta Comunitária 
da Praça CEU deverá contar com 
a parceria de uma nutricionista, a 
qual irá auxiliar a população com 
orientações acerca de importân-
cia dos alimentos in natura para 
a saúde. Além disso, serão reali-
zadas palestras com engenheiros 
ambientais e outros nutricionistas 
com orientações relevantes sobre 
a horta e a saúde da população de 
forma geral. “É um projeto diário. 
Vamos evoluindo conforme os re-
sultados obtidos”, afirma Prates.

TRÊS ANOS DE PRAÇA CEU
A Praça CEU em Bento Gonçal-

ves completou três anos no último 
dia 06/07, quando foi oficialmente 
inaugurada em 2018. Além da Hor-
ta Comunitária, o espaço abriga o 
Cadastro Único de Bento, o CRAS 
I (que tem mais de 4 mil famílias 
cadastradas), biblioteca, telecentro 
(que possibilita acesso gratuito à 
internet e a computadores), audi-
tório, quadra de futebol, pista de 
skate, academia ao ar livre e par-
quinho. “No início algumas pessoas 
se sentiam inseguras em frequen-

tar o espaço por causa de alguns 
vândalos que rodeavam o local. 
Com o tempo, fomos chegando e 
explicando o objetivo da Praça, um 
espaço para as crianças e adoles-
centes aprenderem e brincarem”, 
comenta o coordenador Clóvis 
Prates. 

Atualmente o espaço é visto 
como um ambiente alegre e acolhe-
dor, utilizado para esportes, lazer 
e, ainda, para atividades culturais 
e artísticas. Além dos espaços que 
podem ser utilizados de forma 
gratuita durante o horário de fun-
cionamento da Praça, o local conta 
com diversas oficinas, as quais pre-
cisaram ser suspensas por conta 
da pandemia. Entretanto, a expec-
tativa é retornar com as aulas em 
breve. “Na quadra vamos passar 
a receber um professor da Sedes 
[secretaria de Esportes e Desenvol-
vimento Social] sempre às quartas-
-feiras, para ministrar oficinas de 
futebol de salão”, adianta. Também 
estão programadas oficinas de 
judô, biodança, crochê, artesanato, 
violão e desenho, por exemplo. Em 
agosto terá início uma oficina sobre 
“A História da Arte” e, em novem-
bro e dezembro, eventos como Li-
vro na Praça e Cinema de Rua. 

Além das crianças e adoles-
centes, o espaço é voltado para ati-
vidades de saúde e lazer à terceira 
idade. Todas as quartas-feiras, são 
disponibilizadas aulas de ginástica 
para idosos. “Estamos sempre bus-
cando melhorar, trazer a comuni-
dade para perto, fazer as pessoas 
entenderem que esse espaço é de-
las. E o objetivo está sendo cumpri-
do”, finaliza o coordenador. 

Eduarda Bucco/SERRANOSSA
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Thiago Galvan 

O filme que dá título ao texto de 
hoje é estrelado por Brad Pitt e Mélanie 
Laurent. Traz à tona uma trama para 
que, aparentemente, soldados judeus 
sejam recrutados em uma missão sui-
cida, papel exercido por Brad Pitt, ao 
mesmo tempo em que expõe também 
um dos sentimentos menos nobres 
do ser humano, a vingança, já que, so-
brevivente da morte de todos os seus 
familiares, a protagonista Mélanie Lau-
rent foge para Paris e se disfarça de pro-
prietária de um cinema local enquanto 
planeja vingança. Ambos têm como 
objetivo eliminar soldados nazistas. 

A trama recebeu esse nome por-
que esses soldados, recrutados para 
matar judeus, eram chamados por seu 
superior de “bastardos”, sendo parte 
desses que se revoltara contra os na-
zistas, e, então, são considerados in-
glórios. Não se sabe ao certo por qual 
razão o Chefe da SS (divisão policial 
Alemã responsável pela caça aos ju-
deus) chamava seus soldados de bas-
tardos, já que a palavra em si, em inglês, 
tem uma conotação extremamente 
pejorativa. No Brasil, aliás, apesar de 
ter um significado aparentemente dife-
rente daquele empregado nos Estados 
Unidos – e é importante frisar que a 
palavra tem essa conotação principal-
mente no inglês americano –, a palavra 
bastardo também tem certa conotação 
pejorativa, mesmo que seja frequente-
mente utilizada, já que cultural.

Cultural!
Quanta coisa nós escondemos por 

detrás sob a justificativa de ser cultural. 
Ainda hoje eventos como a farra do 

Bastardos Inglórios

Advogado (OAB/RS 64.762) | Especialista em Direito Público e em 
Direito Penal e Criminologia, ambas pela PUCRS. Diretor Jurídico 
da ASCORI. Diretor da AGADIE para o Biênio 2020/2022. Membro 
da Comissão Estadual de Direito Imobiliário. Assessor Jurídico do 
Município de Farroupilha, RS. Contato: thiago.galvan@terra.com.br

Pedro Della Côrte 

Já ouviu falar em Osteopatia?

Professor Universitário, Coordenador de Curso, Biólogo 
(CRBio3 41579), Biomédico (CRBM5 3259), Mestre em Genética 
e Toxicologia Aplicada, proprietário da Clínica Levestar e do 
Instituto IDEVI – Instituto de Ensino e Pesquisa em Saúde.  
Contato: pedrodellacorte@yahoo.com.br.

Circulação: semanal, às sextas-
feiras 

Endereço: rua 13 de Maio, 
877/602 (L’América Shopping), 
bairro São Bento, Bento 
Gonçalves - RS | 

Contato: (54) 3454 1015  | 

Tiragem: 10.000 exemplares 

Direção: Diogo Zanetti 

E-mails de contato:    
redacao@serranossa.com.br
comercial@serranossa.com.br
financeiro@serranossa.com.br

Acompanhe on-line:   
www.serranossa.com.br
Facebook: SERRANOSSA
Instagram: jornalserranossa
Twitter: @serranossa

Expediente

Não é de hoje que as pessoas 
se queixam de dores pelo corpo, 
sejam elas de origem decorrentes 
de lesões nervosas, por estímulos 
nocivos aos tecidos ou ainda em 
decorrência de traumas, como na 
maioria dos casos. Mas uma coisa 
é certa, a dor nos traz inúmeros 
transtornos no dia a dia, incluindo 
alterações no comportamento e 
no humor.

Atualmente, vivemos um 
momento que a maioria da po-
pulação busca por qualidade de 
vida, o que inclui atendimentos 
diferenciados na área da saúde 
que possam buscar o equilíbrio 
no funcionamento das estruturas 
do corpo humano. Diante disto, 
um método manual e natural tem 
se destacado dentro das terapias 
manuais: a Osteopatia. O método 
foi criado nos Estados Unidos no 
século XIX, pelo médico Andrew 
Taylor Still. Ele acreditava que o 
equilíbrio das estruturas do cor-
po humano, principalmente do 
aparelho locomotor, era extrema-
mente importante para prevenir o 
desenvolvimento de disfunções e 
doenças, por isso defendia que o 
corpo teria a possibilidade de se 
recuperar de forma independen-
te, ou seja, autocurar-se. 

A Osteopatia é um método de 
avaliação, diagnóstico e tratamen-
to que visa reestabelecer a função 
das estruturas e dos sistemas cor-
porais, agindo através de técnicas 

manuais sobre os tecidos que en-
globam o corpo humano, sendo 
atualmente incluída na lista de 
terapias da medicina alternativa.

Mas quem são os Osteopa-
tas? Na grande maioria são fisiote-
rapeutas, que através de uma for-
mação em escolas especializadas, 
cuja duração pode variar entre 
3 e 5 anos, buscam se aprimorar 
nesse método. Como paciente 
e conhecedor dos benefícios da 
osteopatia, posso dizer que estes 
profissionais são diferenciados, 
pois além da sensibilidade na 
hora de avaliar, o cuidado no mo-
mento do diagnóstico e do tra-
tamento os tornam doutores na 
manipulação dos tecidos que nos 
constituem. 

Não é de hoje que aqueles 
que me conhecem sabem que 
sempre indico fazer uma sessão 
de osteopatia durante a vida para 
perceber como é bom ter a sen-
sação de que o corpo e a mente 
estão em equilíbrio.  Mas já adian-
to que em uma única sessão difi-
cilmente você poderá usufruir por 
completo dessa sensação, pois 
nossos hábitos nem sempre são 
tão saudáveis para apresentarmos 
um resultado tão rápido, além de 
muitas vezes seguirmos orienta-
ções de profissionais não tão pre-
parados e seguros do que fazem.  
Portanto, que tal começarmos 
hoje a mudar nossos hábitos em 
busca de uma vida mais saudável?

boi acontecem de maneira clandestina. 
E tanto é assim que, recentemente, um 
animal (touro) foi visto nadando no mar 
de Itajaí, SC, o que se constatou poste-
riormente estar fugindo de um desses 
eventos. 

Há anos, uns 25 mais ou menos, 
visitei uma chácara onde o proprietário 
criava galos de briga. Sua alegria era 
mostrar aos visitantes como seus galos 
eram bons nisso. E orgulhava-se disso! 
Dizia ele, porém, que não era problema, 
já que ele sempre separava os animais 
antes que se machucassem gravemente. 
Eu não sei se paravam. Eu não fiquei as-
sistindo àquilo. Sério?! Qual é a graça de 
ver os galos brigando? Qual é a graça de 
judiar de um touro até a morte?

Não sou hipócrita! Não nesse as-
sunto. Eu como praticamente todos os 
tipos de carnes de animais. Gosto de 
experimentar carnes exóticas, desde 
que aquelas aceitas pela nossa cultura. 
Não sou contra a caça ordenada, a pes-
ca organizada dentro dos parâmetros e 
padrões que respeitem a sobrevivência 
das espécies. Afinal, a alimentação é es-
sencial também para a sobrevivência da 
nossa espécie, que se diz humana. 

Apendamos com os animais! Estes 
não nos atacam por nada. Eles somen-
te nos atacam quando acuados, por 
proteção, ou com fome. Nós humanos 
é que ainda cometemos barbáries com 
os animais. Nós é que somos, com eles, 
seus bastardos inglórios, já que ainda 
maltratamos aqueles que nos servem de 
alimento. Ainda bem que eles ainda não 
sabem o que é vingança!

Até a próxima!
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Ambulantes em Bento

Raquel Konrad
Um problema recorrente e 

com uma difícil resolução vem pre-
ocupando lojistas e Poder Público: 
o grande número de ambulantes 
vendendo produtos no centro de 
Bento Gonçalves, ocupando calça-
das, praças e semáforos. O assunto 
foi discutido na última sessão da 
Câmara de Vereadores, na segunda-
-feira, 12/07. Os edis reproduziram 
as reclamações de lojistas que des-
tacaram que pagam aluguel, impos-
tos, empregam a comunidade e têm 
seus negócios afetados pelos ambu-
lantes, que se instalam em frente ao 
seu comércio.

A empresária Débora Bettoni 
Nobre é uma das comerciantes que 
reclama do comércio ilegal. “Qual-
quer um que circula no centro pode 
perceber que é cada vez maior o 
número de ambulantes vendendo 
artigos nas calçadas. Entendemos 
que é a forma deles de sobrevive-
rem e consideramos um trabalho 
digno. Porém, eles vão tomando 
conta cada vez mais das calçadas, 
começam com uma maleta de bi-

Agressões a fiscais e apoio da população: a dificuldade de coibir o comércio ilegal no centro
Cada vez em 
maior número, 
ambulantes ocupam 
calçadas, praças e 
semáforos e, quando 
fiscalizados, muitos 
agridem fisicamente 
e verbalmente os 
agentes

juterias e quando vemos tem um 
tapete enorme estendido no chão 
cheio de coisa”, relata.

Débora aponta que os ambu-
lantes param em qualquer lugar 
que desejam e fazem dali o seu 
ponto de venda. “Enquanto as lo-
jas pagam uma fortuna pelo metro 
quadrado, mais IPTU, alvará e taxa 
disso e taxa daquilo, eles ocupam 
de graça uma área VIP, sem obede-
cer a nenhuma regra ou lei, comer-
cializando produtos falsificados, 
inclusive”, aponta. “Nós, lojistas, 
também gostaríamos de expandir 
nossas lojas para a calçada, para 
assim envolver e atrair milhares de 
pessoas que por ali passam diaria-
mente, mas se fizermos isso sere-
mos multados”, reclama.

PARTE DA POPULAÇÃO
DEFENDE AMBULANTES 
A reclamação dos empresários, 

porém, não tem apoio de uma par-
cela da comunidade. Isso porque, 
quando são fiscalizados e têm pro-
dutos apreendidos, os ambulantes 
recebem a solidariedade de quem 
passa, com argumentos de que 
eles estão “apenas trabalhando”. 
Mas, de acordo com a secretária 
de Desenvolvimento Econômico de 
Bento Gonçalves, Milena Bassani, 
os produtos comercializados por 
muitas dessas pessoas não têm 
procedência comprovada e, muitas 
vezes, os próprios vendedores aca-
bam sendo explorados. “Já tivemos 
uma abordagem policial a esses 
ambulantes, na qual foi encontrado 
um extrato bancário de R$ 80 mil. 
Entendemos que o dinheiro pode 
ser fruto da exploração de outros 
vendedores”, explica.

Para Milena, não há proble-
ma de vender produtos e ganhar 
dinheiro, mas ocupar passeio pú-
blico e comercializar produtos 
sem nota fiscal configura crime. “A 
secretaria está à disposição para 
abrir um registro de Microempre-
endedor individual (MEI) e auxi-
liar na regularização do negócio. 
Mas o que não pode é ocupar espa-
ços de circulação e vender produ-
tos que muitas vezes são frutos da 
criminalidade”, pontua.

DIFICULDADE
DE FISCALIZAÇÃO
Para tentar diminuir a venda 

de produtos na informalidade, a 
secretaria realiza fiscalizações e 
abordagens diariamente. No en-
tanto, os agentes são constante-
mente agredidos verbalmente e 
até fisicamente pelos ambulantes. 
Um fiscal da prefeitura acabou 
registrando um boletim de ocor-

rência recentemente após levar 
um soco no rosto ao abordar um 
dos vendedores. “Nós chegamos 
com educação, pedimos a Nota 
Fiscal dos produtos e, de maneira 
orientativa, explicamos que eles 
não podem ocupar aquele espaço. 
Mas, nos últimos meses, o que tem 
acontecido é que os fiscais se apro-
ximam e os ambulantes se unem 
para intimidar os agentes. Além 
disso, boa parte da população não 
entende que isso é crime e acabam 
também criticando a abordagem 
dos fiscais. É um trabalho cada vez 
mais difícil”,  desabafa Milena.

Um fiscal da prefeitura de Ben-
to, que prefere não ser identificado, 
comenta que os ambulantes já re-
conhecem os fiscais de longe. Em 
um vídeo exibido à reportagem 
do SERRANOSSA, e que não teve 
permissão para ser publicado, é 
possível ver os agentes dentro do 
carro e o vendedor indo na direção 

do veículo e, em seguida, o homem 
tenta agredir a socos os dois fiscais 
da prefeitura, que fecham as jane-
las para não serem golpeados. “Já 
teve situação que eu estava com 
minha família no centro, tomando 
um sorvete, e um dos ambulantes 
me reconheceu e começou a me 
xingar. Isso fora do expediente de 
trabalho”, revela o fiscal.

CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO
Para tentar diminuir o núme-

ro de ambulantes e contar com a 
ajuda da comunidade, a prefeitu-

ra, em parceria com o Sindilojas, 
deve lançar na próxima semana 
uma campanha de conscientização. 
“Nossa ideia é distribuir panfletos 
e fazer blitze orientativas a fim de 
explicar que o comércio ilegal pode 
contribuir com a criminalidade. 
Além disso, mostrar que a compra 
no comércio informal traz inúme-
ros prejuízos ao consumidor, como 
a impossibilidade de troca, danos 
à saúde por conta de produtos fal-
sificados e ainda está financiando 
a exploração de pessoas”, pontua 
Milena. 

Comerciantes reclamam que vendedores ocupam “área 
VIP” do centro sem precisar pagar aluguel e impostos

Débora Bettoni Nobre
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doenças. A suplementação diária com 
Chlorella pode reduzir a pressão alta, 
diminuir os níveis de colesterol sérico, 
acelerar a cicatrização de feridas e 
melhorar as funções imunológicas. 
 
-Spirulina: também chamada de 
poderosa alga-azul, é uma opção ideal 
para quem busca mais nutrição no dia a 
dia. Esse superalimento é 100% natural 
e já recebeu da Organização Mundial 
da Saúde o título de “Melhor Alimento 
para o Futuro”, devido à sua riqueza 
nutricional extremamente abundante, 
que fornece uma grande diversidade de 
benefícios. Outra vantagem é o fato de 
ajudar a reduzir de forma significativa 
os triglicerídeos, podendo também 
aumentar a capacidade das pessoas de 
resistir à fadiga física e mental, diminuir 
de forma significativa o apetite e 
favorecer o emagrecimento. 

Este e outros produtos você encontra 
no Armazém Fit Store.

Qualquer dúvida, nos mande um 
Whatsapp (54) 99119-0184

Assim como na natureza, os nutrientes 
agem em sinergia para otimizar os 
resultados, ajudando a manter o seu 
corpo nutrido e renovado diariamente. 
Chlorella e Spirulina possuem benefícios 
complementares e podem ser 
consumidas em conjunto sem nenhum 
risco. E é sobre eles que a gente vai falar 
hoje:
 
-Chlorella: é uma microalga verde 
com uma composição nutricional 
incrível, repleta de diversas vitaminas, 
minerais e compostos bioativos. Ela é 
um dos superalimentos da natureza 
que mais contêm clorofila. Uma das 
funções mais conhecidas da Chlorella 
é sua capacidade de ajudar o corpo a 
realizar o detox. Segundo uma revisão 
abrangente sobre a desintoxicação de 
metais pesados, a Chlorella contribui 
com a eliminação de substâncias a que 
estamos expostos diariamente e são 
nocivas à saúde.  A microalga também 
tem a capacidade de atuar contra a 
ação dos radicais livres, que podem 
causar o envelhecimento precoce 
das células, predispondo desordens e 

Beneficios da Chlorella 
e Spirulina

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 32

TPN
ENGRAXATE
LIRIOSAN

SELIMCAIR
VOTADOSO
IAUMAL

ASTROURCA
ÃIVANAD

DOCACICLO
EAMECHA

TRIPAABP
AXFATURA
DOREMIEG
ITOAVISA

MOEDAAZAR

Dois
veículos
de comu-
nicação

Impor-
tante rio
do Egito

Consoante
marcada

no jogo da
velha

Agência
espacial 

americana

(?)
quais:

idênticos

Confuso; 
complica-
do (gíria)

Aquele
que lustra
sapatos
nas ruas

Desa-
compa-
nhado;
sozinho

Corpo
celeste
como 
o Sol

Formato
de ben-
jamins

Varie-
dade de
linguiça

Local de
carga e

descarga 
nos portos

Hiato 
de "real"

Porção do
cabelo de
cor mais

clara

Quitar;
saldar 

(a dívida)

Mulher que
amamenta

criança
alheia

Forma do
decote
suave

Parte do
boi usada
na dobra-

dinha

Egberto
Gismonti,
compo-

sitor 

Jogo de
(?): 

roleta

Flor-de-lis
Assento 

pequeno de
bicicletas

Escolhido 
em eleição

Iodo
(símbolo)

(?) Lessa,
cronista
Caixa de
madeira

Obra-(?):
a melhor
do autor
Tumulto

Nota
fiscal

Rodovia
(abrev.)

Número
de luas 
da Terra

Ir ao chão;
tombar

Apelido de 
Eduardo

Bairro do Pão
de Açúcar
Ponto de

saque

Período;
fase

Intenção
maldosa

Santo, em
espanhol

Que é
expansiva

Alain De-
lon, ator 

Dígrafo de
"chuva"

As
primeiras

notas
musicais
Sufixo de

"pequenito"
Conteúdo 

do cofrinho

Informa;
comunica

3/ace — san. 4/doca — ivan. 5/tripa.
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FAM
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EIEGRID
CARLARR
IAPAETE
MAIOCCI

FORADEMODA
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EJORTHG
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CRIVOCRUZ
EVAVISA
IRISEVR

PRESENTEAR
OXALAALVA

Hormônio
produzido
na hora
do medo

Salário
extra do
fim do

ano

Frente (?):
diminui a
tempe-
ratura

Luiz
Gustavo,

ator 
Desfi-
gurado

Superi-
ora de

convento

Brilhar 
(o sol)

Ordem de
largada,
na Fór-
mula 1

Associação
Cristã de
Moços
(sigla)

Particípio
do verbo

"ter"
(Gram.)

Fazer
circular o
ar em um

recinto

Desatua-
lizada

(a roupa)
Tumulto;
bagunça

Marisa 
(?), atriz

paulistana
Sílaba de

"fenol"

Largo
período

sem
chuvas

Exame
rigoroso
(pop.)

Arco-(?):
tem sete

cores
(Meteor.)

Tiranos-
sauro (?),

animal
extinto

Oferecer
algo em
datas

especiais

Américo
Vespúcio, 
navegador

italiano

O maior de
todos os 

orixás afro-
brasileiros

Clara;
límpida

Acessório
usado no

dedo

Sucede 
ao "F"
Não

cozidos

Símbolo
cristão
Proíbe;
impede

Deter;
reter 
Grito;
berro

201, em
romanos
Europa
(abrev.)

Movimen-
to da ave
Peça do
arreio

Marco;
fronteira

O mês 
das mães 

e das
noivas

Lantejoula
Olívio
Dutra,
político

Ditongo
de "leite"

(?) Perez:
antiga
dança-
rina do 

"É o Tchan"

"Quem (?)
amigo é"

(dito)

3/rex. 4/grid — orth. 5/crivo — oxalá.

13

Quel Konrad
@nacaronadaquel

Raquel Konrad

raquel@serranossa.com.br

serranossa.com.br/colunas/raquel

Sexta-feira, 16 de julho de 2021

08

Inauguracao Clip Bento
Os diretores da Clip Bento, Cristiano Santini e Luciano Michelon, ladeiam 
a gerente da loja, Josiele Santos, durante a inauguração do empreendi-
mento, ocorrida na última sexta-feira, 09/07, no centro de Bento.

´

Vale dos 
Vinhedos 

ganha loja 
da Aurora

Apostando no principal destino enoturístico do Brasil, a Viní-
cola Aurora acaba de inaugurar uma loja da marca, junto a sua 
unidade no Vale dos Vinhedos. Diferente da Matriz, na área 
urbana de Bento, que comercializa todo o portfólio de mais de 
220 itens da Aurora, o novo espaço focará na venda exclusiva 
de produtos da linha Aurora. Além do ponto de venda, o local 
oferecerá degustação orientada de rótulos premium, que inclui 
o espumante Aurora I.P. Pinto Bandeira Extra Brut e os recém-
-lançados vinhos Gioia Merlot 2018 D.O. Vale dos Vinhedos, 
Aurora 90 anos e Millésime Cabernet Sauvignon 2018 (que 
chegará em breve em todo país). Pioneira no enoturismo bra-
sileiro, a Vinícola Aurora acredita na importância do turismo de 
experiência, tanto é que estuda ampliar suas ofertas dentro de 
suas três unidades (duas em Bento Gonçalves e outra em Pin-
to Bandeira). Em cinco anos, só o roteiro turístico da Aurora, 
junto à Matriz, recebeu mais de um milhão de visitantes!

~

´

Fotos: Eduardo Benini Raquel Konrad

Solidariedade
Desde 2015, uma ação anual mobiliza as cooperativas gaúchas a 
exercerem sua responsabilidade social de uma maneira ainda mais 
intensa. É o Dia de Cooperar (Dia C), um programa que reforça os 
elos das organizações com suas comunidades, demonstrando seu 
verdadeiro interesse por elas e indo ao encontro desse que é um 
dos princípios do cooperativismo. Assim como tem feito desde que 
esse projeto chegou ao Rio Grande do Sul, a Cooperativa Vinícola 
Garibaldi participa dele ativamente, engajando colaboradores e as-
sociados no propósito de auxiliar quem precisa. 
Neste ano, a campanha foi responsável pela arrecadação de 250kg 
de alimentos. Para estimular a participação dos sócios e dos fun-
cionários, a Garibaldi apostou numa fórmula ainda mais solidária. 
“Nós dobramos a doação para cada quilo de alimento arrecadado”, 
destaca o presidente Oscar Ló. Todos os donativos foram encami-
nhados para o projeto Corrente do Bem, um grupo de voluntários 
de Garibaldi que auxilia, com doações, famílias em vulnerabilidade 
social. 

Divulgação

Premios na 
Franca

Uma, duas, três, quatro 
e agora cinco. Os rótulos 
brasileiros, somente este 
ano, conquistaram premia-
ções em cinco concursos 
internacionais realizados 
na França. Até agora, são 
40 medalhas arrematadas 
em competições no país. 
A mais recente é o Chal-
lenge International du Vin, 
realizado em duas etapas, 
conferindo sete Medalhas 
de Ouro e uma de Prata. 
Chama a atenção que das 
nove premiações, cinco são 
para vinhos finos e quatro 
para espumantes.
As 3.569 amostras de 27 
países foram degustadas 
por um júri internacional de 
375 especialistas. Nos dias 
18 e 19 de maio foi a vez 
dos vinhos brancos e rosés, 
dos espumantes e licores. 
Os vinhos tintos foram ava-
liados no dia 12 de junho. 
Este é o maior e mais tradi-
cional concurso internacio-
nal de vinhos organizado na 
França.

´

^

Parceria do bem
O Sindilojas Regional Bento e o Senac, juntamente com o Sindilojas Jovem, 
vão realizar, de agosto a outubro, o Projeto de Capacitação Pessoal e Profis-
sional para Mulheres em Risco por Violência Doméstica, beneficiando dezenas 
de mulheres que terão a oportunidade de se qualificar e, assim, conquistar a 
tão sonhada independência, além de segurança e do resgate da autoestima. 
O registro é do lançamento do projeto. Daniel Amadio posa com equipe de 
trabalho e a gerente do Sicredi Serrana Agência Bento, Deise Ticiani

Renata Oliveira / Conceitocom Brasil

Divirta-se com o Jogo dos 7 erros e com 
as cruzadas na página 14.
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A favor ou contra?

Eduarda Bucco
Nas últimas semanas, o re-

torno do horário de verão entrou 
novamente em discussão no Bra-
sil. Alguns empresários do setor 
de turismo, restaurante e comér-
cio entraram em um movimento 
pedindo o retorno da medida. 
“O fato de ganharmos uma hora 
durante o dia faz com que a roda 
da fortuna gire mais e influencia 
positivamente toda economia, 
principalmente setores impor-
tantes, como o turismo, bares, 
comércios, restaurantes e auto-
maticamente gera mais empregos 
também nas indústrias”, escreveu 
Luciano Hang, dono das lojas Ha-
van, em sua conta no Instagram 
no dia 03/07. Alguns especialis-

Horário de verão entra novamente em discussão no país
Apesar do 
movimento de 
grandes empresários 
pedindo o retorno da 
medida, em Bento 
Gonçalves alguns 
empreendedores do 
setor gastronômico 
veem o horário de 
verão como oneroso. 
Economista também 
defende a extinção 
da medida 

tas também avaliam o retorno 
do horário de verão como uma 
forma de aliviar a crise hídrica vi-
venciada atualmente no país, que 
têm elevado os gastos com gera-
ção de energia.

A medida que adiantava o 
relógio em uma hora durante os 
meses de verão foi extinta em 
2019 pelo presidente Jair Bolso-
naro, com a alegação de que não 
apresentava mais uma economia 
de energia significativa e que po-
deria causar prejuízos à saúde da 
população.  Além disso, segundo 
o Ministério de Minas e Energia, 
devido a mudanças nos hábitos 
de vida dos brasileiros, o horá-
rio de maior consumo de ener-
gia passou do período da noite 
para o meio da tarde. E apesar da 
pressão por parte de alguns em-
presários, o presidente voltou a 
afirmar no dia 06/07 que não irá 
retomar a medida. 

Em Bento Gonçalves, alguns 
empreendedores do setor gas-
tronômico também se mostram 
contrários à volta do horário de 
verão, principalmente aqueles 
que atuam no período da noite. 
O proprietário de uma cervejaria 
e pub, por exemplo, que preferiu 
não ser identificado, afirma que o 
horário de verão atrasa a chegada 
dos clientes e prejudica o fatura-
mento. “Com mais tempo de sol, 
a galera tende a vir mais tarde”, 
esclarece. 

O empresário do setor gas-
tronômico Airton Rigotti afirma 
que, apesar de pessoalmente 
preferir o horário de verão, para 

o seu negócio a medida se tor-
na onerosa. “Nosso expediente 
tem início às 19h. Hoje eu tenho 
uma alta demanda no período 
das 19h30, mas com o horário de 
verão, essa demanda iria para às 
20h e 20h30, então eu fico com 
esse período das 19h ocioso”, co-
menta o empresário. Quando o 
horário de verão estava em vigor, 
Rigotti conta que precisou fazer 
diversas promoções para atrair 
os clientes ao horário das 19h. 
“Outro problema é que todos aca-
bam chegando ao mesmo tempo. 
Sem o horário de verão os clien-
tes aparecem em horários mais 
dispersos, o que é ainda mais 
importante nesse momento de 
pandemia que estamos vivendo”, 
complementa. 

Em termos de economicida-
de, o professor de Economia da 
Universidade de Caxias do Sul 
(UCS) Mosar Ness acredita que 

a decisão de acabar com o horá-
rio de verão tenha sido assertiva. 
“Não se observava mais uma eco-
nomia de energia que fosse cres-
cente e efetiva ao longo dos últi-
mos anos”, analisa. “O que de fato 
impactará no futuro a geração de 
energia será a autogeração a par-
tir de placas fotovoltaicas, insta-
ladas nas residências e nas indús-
trias, que deverão se popularizar 
nos próximos anos e contribuir 
para a redução da dependência 
de grandes plantas geradoras de 
energia elétrica”, complementa. 

SOBRE O HORÁRIO 
DE VERÃO
O horário de verão no Brasil 

foi adotado pela primeira vez em 
1931, por decreto do então pre-
sidente Getúlio Vargas. Ao longo 
dos anos seguintes, sua implanta-
ção foi feita de forma esporádica, 
sem critérios científicos definidos. 

Após 18 anos sem que o horário 
de verão fosse adotado, essa me-
dida voltou a vigorar no verão de 
1985/1986, como uma das ações 
tomadas pelo governo por causa 
do racionamento causado, na épo-
ca, pelo baixo nível dos reservató-
rios das hidrelétricas. Desde en-
tão, o horário de verão foi adotado 
anualmente, sem interrupções. 

“O motivo que levou Vargas a 
adotar o horário de verão refere-
-se ao fato de que, com a quebra 
da bolsa de Nova York, nossas ex-
portações de café caíram abrupta-
mente. Sem divisas para comprar 
petróleo e com grande parte da 
geração de energia dependendo 
de sistemas térmicos, o escalona-
mento do consumo foi bem-vindo. 
Assim, podia se manter os moto-
res em uma rotação mais baixa, 
consumindo menos combustível e 
gerando energia elétrica”, explica 
o professor Mosar Ness. 

Até 2007, a duração e a 
abrangência do horário de ve-
rão por estados eram definidas 
anualmente por decreto da Pre-
sidência da República. Em 2008 
foi publicado o decreto n° 6558 
que definiu regras para as datas 
de início e término do horário 
de verão no Brasil, começando 
no terceiro domingo de outubro 
e encerrando no terceiro domin-
go de fevereiro – exceto quando 
coincide com o domingo de Car-
naval. Até 2018, em sua última 
configuração, o horário de verão 
foi adotado nas regiões Sul, Su-
deste e Centro-Oeste.

Ao longo dos anos, o horário 

de verão passou por diversas fa-
ses e se ajustou às necessidades 
do país. No início, o intuito era 
racionalizar o consumo de com-
bustível. “Já a partir de 1985 o 
objetivo foi desconcentrar o ho-
rário de pico do consumo para 
que o sistema operasse com folga, 
não aquecesse e assim fosse mais 
confiável sua operação. Sem ris-
cos de desligamento automático 
do sistema”, relata Ness. 

Atualmente, “com a cons-
trução de novas linhas de trans-
missão e um período regular de 
chuvas”, o professor avalia que 
a economia do horário de verão 
não é mais significativa e que 
sua manutenção teria se tornado 
onerosa à sociedade. Além disso, 
ele complementa que a mudança 
do horário, apesar de beneficiar 
atividades ao ar livre, como a prá-
tica de exercícios físico, interfere 
no ciclo biológico das pessoas. “Aí 
você tem trabalhadores sonolen-
tos e cansados ao fim do dia, com 
uma produtividade ainda menor”, 
esclarece. 

Conforme o professor de 
economia, o motivo que levou à 
redução da economicidade foi a 
mudança de hábitos das pessoas, 
“que aumentaram a renda, passa-
ram a consumir mais eletrônicos 
e eletrodomésticos. O passeio ao 
ar livre foi substituído pelo sho-
pping climatizado. A nossa socie-
dade tem hoje uma gama muito 
maior de equipamentos que se, 
de um lado, aumentaram o con-
forto, de outro elevaram o consu-
mo de energia elétrica”, explica. 

Reprodução/Internet
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A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves
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54 3451 7773 | 3055 7774
www.casttini.com.br

Avenida Nelson Carraro,
111, Santo Antão

54  3453 2802

(54) 3454 6422
Rua Mario Morassutti, 230 
Borgo - Bento Gonçalves
www.persolle.com.br

Rua Antônio Dalla Coleta, 415 
 Ouro Verde | Bento Gonçalves 

Rua Marechal Deodoro, 238, 
Shopping Bento, sala 46, 

Bento Gonçalves

CARBONERA
Mercado

Rua Marques de Souza, 492 | Bairro 
São Francisco | Bento Gonçalves 

A partir de 

R$ 160.000
ENTRADA PARCELADA

EM ATÉ 40x
Unidade 302

LANÇAMENTO
TORRE B

VENDA

ALUGUEL

VENDO TERRENO para 
construção, prédio ou loja
De esquina, de 14x20m, 
índice aprov. 4, Licorsul,
excelente localização, não 
aceita permuta, valor para 
vender rápido.
VValor R$ 550.000.
Contato (54) 99981 7423.

www.oliparimoveis.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 570, 
Centro, Bento Gonçalves

LOCAÇÕES

2022
2020
2007
2008
2019
1996
20172017
2014
2019
2019
2003
2017
2010
20202020
2020






QUADRICICLO  HONDA TRX 420
QUADRI MXF FORCE 200CC NOVO
BLAZER 2.8 EXECUTIVE 4X4 DIESEL
CELTA 02 PORTASHIDRÁULICO
COROLLA GLI 1.8 10 MIL KM
CORSA 1.0 02 PORTAS
DUSTER 1.6 FLEXDUSTER 1.6 FLEX
FIESTA 1.6 COMPLETO
HILUX SW4 2.8 DIAMOND
HILUX SW4 2.8 SRX5 LUGARES
PICAPE CORSA 1.6
SAVEIRO 1.6 CABINE DUPLA
SIENA 1.0 FIRE 
TTORO RANCH 2.0 4X4 DIESEL
YAMAHA/FACTOR 150 ED
ROÇADEIRA LAVRALE 1,20 
PLAINA LAVRALE 1,30 NOVA
RASPO TRANSP. TRASEIRO 1,30 
ROTATIVA LAVRALE 1,00
ROTATIVA MECRUL 1,60

VERMELHO
BRANCO
AZUL
BRANCO
CINZA
BRANCO
BBRANCA
BRANCO
BRANCA
BRANCA
PRATA
BRANCA
PRATA
CINCINZA
PRETA
540 RPM
VERMELHA
VERMELHO
1000 RPM
540 RPM

2018

2017

2021

2018

2020

2020

20102010

2008

1998

2014

2012

1980

2021

20192019

ANTONIO CARRARO TIGRE 40CV

MICROTRATOR YANMAR 12 CV C

LS 65 CV GABINADO NOVO

LANDINI 60CV AZUL 650 HORAS

YANMAR SOLIS26 NOVO

 YANMAR 1145 4x4 (70 HORAS)

  YANMAR 1155 4x4 (2700 HORAS)

 YANMAR 1050 TURBO  3300 HORAS

 YANMAR 1050 4x4 TURBO

 AGRALE 4118  4x4 (1090 HORAS)

 AGRALE 4230 4x4 (2700 HORAS

 AGRALE 4300 TOMADA DE FORÇA

 VALTRA A62 LAVOURA  NOVO

  VALTRA A73 FRUTEIRO 237 HORA

580  HORAS

BRANCO

AZUL

AZUL

VERMELHO

VERMELHO

VERMELHOVERMELHO

VERMELHO

VERMELHO

VERMELHO

VERMELHO

LARANJA

AMARELO

AMAMARELO
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autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis,  155 

Botafogo | Bento Gonçalves 

54 3701 0111 | 99633 1533
Av. São Roque, 1491
Bento Gonçalves, RS

(54) 3055 2200 | 3055 4400
Rua Dom José Barea, 41|Cidade Alta|BG 

negocios@imoveispontual.com.br
facebook.com/imoveispontual
www.imoveispontual.com.br

Realizar o seu desejo de morar
bem é o nosso maior compromisso!

54 3453 2230 
Rua Antônio Michelon,
900, bairro Santa Rita

SUA  MOTOCICLETA NO  
LUGAR  CERTO!

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

NO CORAÇÃO DA CIDADE
54 3452 2755

PREGÃO ELETRÔNICO 009/2021- REGISTRO DE PREÇOS

OO Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, tipo: Menor Preço por item. Objeto: Aquisição de 
materiais de expediente, destinados as Secretarias Municipais de Monte 
Belo do Sul – RS. As datas relativas à sessão de disputa são as seguintes: - 
Recebimento das Propostas: a partir das 8h do dia 19/07/2021, até as 8h do 
dia 30/07/2021 - Abertura das Propostas: a partir das 8h01min do dia 
30/07/2021- Início da sessão de disputa de Preços: às 10h do dia 30/07/2021. 
ReferênciaReferência de tempo: Horário de Brasília (DF). Local: 
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/. Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no site: https://www.montebelodosul.rs.gov.br/. Informações 
adicionais pelo telefone: (54) 3457 2051. 

Monte Belo do Sul, 16 de julho de 2021. 

Prefeito Municipal
ADENIR JOSÉ DALLÉ

PREGÃO ELETRÔNICO 008/2021- REGISTRO DE PREÇOS

OO Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, tipo: Menor Preço por item. Objeto: Aquisição de 
materiais de limpeza, destinados as Secretarias Municipais de Monte Belo 
do Sul-RS. As datas relativas à sessão de disputa são as seguintes: - 
Recebimento das Propostas: a partir das 8h do dia 19/07/2021, até as 8h do 
dia 29/07/2021 - Abertura das Propostas: a partir das 8h01min do dia 
29/07/2021 - Início da sessão de disputa de Preços: às 10h do dia 
29/07/2021.29/07/2021. Referência de tempo: Horário de Brasília (DF). Local: 
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/. Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no site: https://www.montebelodosul.rs.gov.br/. Informações 
adicionais pelo telefone: (54) 3457 2051. 

Monte Belo do Sul, 16 de julho de 2021. 

Prefeito Municipal
ADENIR JOSÉ DALLÉ

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

OO presidente do Conselho Executivo e a 
presidente do Conselho Deliberativo do Clube 
Aliança, atendendo ao disposto nos Art°s 22 e 23 
e no uso das atribuições que lhe confere o Art° 37 
do Estatuto Social, convocam os associados 
proprietários, remidos e jubilados para 
Assembleia-geral Ordinária, que será realizada no 
diadia 29 de julho de 2021, no Salão Nobre de sua 
sede social, na avenida Marechal Deodoro, 127, 
em Bento Gonçalves, em primeira convocação às 
18h, com a presença de no mínimo 2/3 (dois 
terços) dos associados, e em segunda convocação 
às 18h15min., com a presença de qualquer 
número de associados, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1. Apreciar e deliberar sobre o Balanço 
Financeiro da associação no período de 1º de 
março de 2021 a 30 de junho de 2021;
2. Conceder títulos de sócio jubilado, conforme 
parágrafo 1º do Artigo 8º do Estatuto do Clube 
Aliança;
3.3. Assuntos gerais.

Bento Gonçalves, 14 de julho de 2021.

Ivan Luiz Toniazzi
Presidente do Conselho 

Executivo

Marlove Santana
dos Santos

Presidente do Conselho 
Deliberativo

Resumo de Contrato
ContratoContrato nº 101/2021 – Tomada de Preços nº 005/2021 – Prestação 
de serviços de inseminação artificial em animais bovinos e suínos, do 
município de Santa Tereza/RS. Michel Batista Bettinelli. Valor: R$ 
75,00 por inseminação realizada, com limite de até 50 
inseminações/mês. Prazo: 12 meses, a contar de 14/07/2021, podendo 
ser renovado.

Resumo de Termo Aditivo
TermoTermo Aditivo nº 010/2021 – Ata de Registro de Preços nº 001/2021 
– Pregão Presencial nº 001/2021 – SRP nº 001/2021 – Referente ao 
novo preço da gasolina comum e gasolina aditivada. Comércio de 
Combustíveis Colosso do Vale Ltda. Valor: R$ 6,28 ao litro da 
Gasolina Comum, R$ 6,58 ao litro da Gasolina Aditivada e R$ 5,05 ao 
litro de Óleo Diesel S10. Prazo: a contar de 08/07/2021.

Gisele Caumo 
Prefeita MunicipalPrefeita Municipal
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mais distantes do país. Somado a es-
ses itens, ainda é preciso considerar 
o desperdício de energia elétrica por 
uso incorreto ou ineficiente de má-
quinas ou eletrodomésticos. 

Mas o que pode ser feito para mi-
nimizar os impactos do aumento da 
energia elétrica? Algumas soluções 
são simples e rápidas, como aplicar 
ideias de eficiência energética em 
casas, comércios e indústrias. Não é 
somente mudar a lâmpada antiga por 
uma lâmpada LED, mas usar a ener-
gia de forma consciente em sua casa, 
como reduzir o uso do chuveiro elé-
trico, ar-condicionado e aquecedores. 
Evitar deixar a geladeira aberta por 
muito tempo. Os equipamentos em 
“standby” também geram consumo, 
então faça uma revisão daqueles ele-
trodomésticos que são de uso menos 
frequente e tire-os da tomada. Se hou-
ver a possibilidade, invista em uma 

 A energia elétrica tem sofri-
do um reajuste que dói no bolso 
do cidadão, já que as faturas 
enviadas às casas, às indústrias 
ou aos comércios sofreram um 
aumento médio de 12% nos 
últimos meses. Isso reflete nos 
custos de produtos e de serviços 
e, ao final, no balanço financeiro 
de todos. Entretanto, quais são 
os motivos desse aumento da 
energia? 

Para responder a essa ques-
tão, podemos elencar alguns 
pontos relacionados à origem 
desse aumento, entre os quais 
a matriz energética brasileira, 
que é altamente dependente das 
hidroelétricas e com uma baixa 
distribuição de outras fontes de 
geração elétrica. Atualmente, o 
total 58% da geração é feito a 
partir das hidrelétricas e com a 
estiagem há a necessidade de li-
gar fontes de despacho, como as 
termoelétricas, que são caras e 
poluentes. Essas termoelétricas 
compõem 24% da matriz elétri-
ca e encarecem os custos. Basta 
olhar a sua fatura e procurar as 
bandeiras vermelhas patamares 
um ou dois e ver o reflexo que 
elas causam na energia elétrica. 

Outro ponto a ser destacado 
é que as maiores usinas de gera-
ção elétrica estão afastadas das 
grandes zonas de consumo, o que 
gera a necessidade de custos de 
manutenção e ampliação cons-
tante das linhas de transmissão 
para levar energia aos pontos 

A energia elétrica 
impactará no bolso, mas 

dá para se proteger

Prof. Tiago 
Cassol Severo 
Docente da área de Ciências Exatas
e Engenharias da UCS Bento

nova geladeira ou ar-condicionado 
com tecnologia “inverter”, que os 
são mais econômicos. 

Para as empresas, a dica é 
tentar fugir do horário de ponta, 
normalmente entre 18h e 21h. 
A energia elétrica nesse período 
pode ser até três vezes mais cara. 
Atenção também com compresso-
res de ar superestimados e com 
possíveis vazamentos. Um sistema 
automatizado para ligar e desligar 
lâmpadas e máquinas das empre-
sas também pode contribuir para 
economia sem muito investimen-
to. Também ajuda nesta economia 
capacitar os funcionários e apoia-
dores para o uso consciente de 
máquinas e da energia elétrica da 
empresa. 

Somada às ideias de eficiên-
cia energética, outra solução é 
investir na geração distribuída 
de energia elétrica, em especial a 
energia solar fotovoltaica. A gera-
ção distribuída evita custos com 
a transmissão, pode ser colocada 
junto ao consumo e ser instalada 
de acordo com as capacidades fi-
nanceiras do interessado ou paga 
de forma financiada, além de ser 
limpa e sustentável, já que a gera-
ção distribuída é baseada somente 
em fontes renováveis. A energia 
solar, por exemplo, é responsável 
por 97,3% deste tipo de geração e 
é acessível para todos os interessa-
dos, podendo gerar uma economia 
de até 95% na fatura de energia 
elétrica, que é sentida logo no mês 
seguinte a instalação. 

Então o que 
pode ser feito 

para minimizar 
os impactos do 

aumento da energia 
elétrica? Algumas 

soluções são simples 
e rápidas, como 
aplicar ideias de 
eficiência 

energética em 
casas, comércios 

e indústrias.
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Especialização em 
Perícia Fisioterapêutica

Objetivando preparar fisiote-
rapeutas a utilizarem seus servi-
ços profissionais para contribuir 
com a pacificação social, prestan-
do auxílio aos agentes do Direito, 
a UCS  desenvolveu o curso de 
especialização em Perícia Fisio-
terapêutica, Assistência Técnica 
Pericial e Jurisconsultoria - Pre-
sencial Digital.

O curso, presencial digital, é 
destinado a graduados em Fisio-
terapia, devidamente registrados 
junto ao CREFITO de sua região 
de atuação. As inscrições estão 
abertas e a previsão do início das 
aulas é para 13 de agosto e térmi-
no em julho de 2022.

As aulas serão quinzenais, às 
sextas (vespertino e noite), aos 
sábados (manhã e tarde) e aos 
domingos (manhã).

Vestibular de Inverno – 
Prova todas as segundas e quintas-feiras
Pensando em facilitar o 

ingresso no Ensino Superior, 
a Universidade de Caxias do 
Sul desenvolveu inúmeras 
modalidades. Uma delas é a 
oportunidade de realizar a prova 
semanal de acesso, oferecida às 
segundas e quintas-feiras.

O ingresso pode ocorrer com 
aproveitamento da nota da Prova 
de Redação do Enem de 2015 a 
2020 ou então do Vestibular da 
UCS de 2016 a 2021.

Mais informações pelo e-mail posgrad@ucs.br, 
pelo telefone (54) 3218.2337, pelo Whats App(54) 99931.3441 

ou acessando o QR Code

Cursos oferecidos no  Campus Bento
Administração; Arquitetura e Urbanismo; Ciência da 

Computação; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Co-
mércio Internacional; Design; Direito; Educação Física; En-
genharia Civil; Engenharia de Produção; Engenharia Elétri-
ca; Engenharia Mecânica; Farmácia; Fisioterapia; Nutrição; 
Pedagogia e Psicologia. E as tecnologias em Gestão Comer-
cial e Processos Gerenciais.

Para mais informações, acesse o QR Code:  

Curso: Identificador Veicular 
Documental com inscrições abertas

A UCS Bento Gonçalves, em parceria com o 
Detran, está com as inscrições abertas para o cur-
so “Identificador Veicular Documental”. O curso é 
destinado a maiores de 18 anos, que tenham con-
cluído o ensino médio, e que tenham sido aprova-
dos no Exame Psicológico para Fins Pedagógicos.

A previsão de início das aulas, no módulo on-
line, é 5 de agosto, com término em 27 de novem-
bro. As aulas serão às quintas e sextas à noite e 
aos sábados, pela manhã, além de algumas tardes.

Para inscrições no exame psicológico, 
pré-requisito para realizar o curso, e que será 
realizado no dia 23 de julho, contate a área de 
Relações com o Mercado da UCS Bento, atra-
vés do Whats  App(54) 99653-3184.

Aprimore seu currículo com os cursos de extensão
Se você tem interesse em dar uma incrementada no seu 
currículo, vem pra UCS Bento. São inúmeras opções em 
cursos de extensão. Conheça algumas:
- Neurociência e Educação
- Familiares como Vítimas de Violências e Desastres: 
Estratégias de Acolhimento, Intervenção em Crise e 
Atenção ao Luto
- Descomplicando as Análises das Demonstrações 
Contábeis
- Prova Digital e Investigações Criminais
- Liderança Humanizada na Hospitalidade: Alcance Sucesso 
na Gestão de Pessoas
- Boas Práticas de Fabricação na Indústria de Bebidas
- Estudos Avançados de Recursos Cíveis: Recurso Especial
- Manejo do Paciente com Síndrome Pós Covid
- Sustentabilidade Empresarial
- Interpretação da Lei Geral de Proteção de Dados
- Mobilidade Humana e Advocacia em Tempos de Pandemia
- Aplicando Coaching na Liderança
- Grupo de Estudos em Teoria Crítica do Direito
- Archicad Básico Completo
- Planejamento Estratégico e Orçamento
- Hotelaria Hospitalar
- Sushi à Brasileira
- Gestão de Emoções e Inteligência Emocional
- Gestão Estratégica de Custos
- Consultoria: o Desafio da Liberdade
- Pesquisa na Educação Básica
- Direito Processual e Capitalismo
- Confeitaria em Casa

 Rematrículas 2021 – Ainda há tempo!
Alunos da UCS que vão fazer a rema-

trícula para o segundo semestre de 2021 já 
podem agendar a orientação com os coor-
denadores dos seus cursos. Basta acessar o 
UCSVirtual, na aba Matrícula/Agendamento.

Para incentivar a continuidade dos es-
tudos, a UCS disponibiliza incentivos para 
os alunos que realizarem a matrícula no 
prazo.

O estudante que contratar as discipli-
nas até 31 de julho terá desconto de 15% 
sobre o dia adicional contratado. Já os que 
reservarem suas vagas entre 1º e 22 de 
agosto terão 10% de desconto.

No caso do UCSTec, o desconto de 25% 
vale até 22 de agosto e também será apli-
cado sobre o valor do dia adicional contra-
tado. O benefício não é válido para cursos 
EaD, Medicina e Odontologia, além de con-
tratações com parcelamento fixo ou perso-
nalizado, mensalidade fixa e Licenciaturas 
do Programa Integrado.

Mais dúvidas? Envie um e-mail para 
atendimento-carvi@ucs.br.

Segundo 
Bacharelado

Segundo Bacharelado na UCS, nos cursos de 
Ciências Sociais, tem 33% de desconto na contratação 
de disciplinas ou no parcelamento fixo! É isso mesmo!

Poderão candidatar-se ao Programa de 
Segundo Bacharelado da Área do Conhecimento de 
Ciências Sociais os titulares de diploma dos cursos 
de Administração, Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas e Comércio Internacional, além de 
graduados em Direito, desde que concluídos na 
UCS ou em outras Instituições de Ensino Superior 
devidamente credenciadas pelo MEC.

Você pode obter mais informações, fazer uma 
simulação das disciplinas previstas e do preço que 
irá pagar de acordo com seu primeiro bacharelado, 
acessando o QR-Code:

Todos os cursos com previsão de início ainda 
em julho. E fique de olho! Inúmeras opções 
já estão sendo programadas para o próximo 
mês.Veja estas e outras possibilidades de 
capacitação acessando o QR-Code.



SERRANOSSA | Sexta-feira, 16 de julho de 202114

Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Seus sonhos e ambições estão favoreci-
dos. Nos assuntos do coração, hora de 
recomeço ou upgrade. 

Touro – 21/04 a 20/05
Você deve brilhar na área profissional. 
Hora de deixar o ex-amor no passado. 
Cumplicidade a dois. 

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Contará com responsabilidade e serieda-
de nas suas tarefas. Ótimo momento de 
realizar sonhos a dois. 

Câncer – 21/06 a 21/07
Comprometimento no trabalho tende a 
render bons ganhos. No amor, o clima é 
de novos começos. 

Leão – 22/07 a 22/08
Aja com moderação e maturidade para 
ter boas experiências. Boa hora para iniciar 
um projeto a dois.

Virgem – 23/08 a 22/09 
Com trabalho duro poderá obter ótimos 
ganhos. No amor, boa fase para um novo 
romance. 
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Libra – 23/09 a 22/10 
Sorte no jogo.  Pessoas experientes e ma-
duras despertarão seu interesse. Hora de 
abrir o coração. 

Escorpião – 23/10 a 21/11
Tende a mostrar responsabilidade ao rea-
lizar suas tarefas. No romance, você pode 
tomar a iniciativa.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Ambição e concentração em alta. Nos as-
suntos do coração, boa hora para darem 
mais um passo.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Sorte nas finanças. Se está só, momento 
ideal para começar relacionamento. Ex-
-amor fica no passado. 

Aquário – 21/01 a 19/02 
Tende a se aproximar de pessoas com 
quem tenha algo em comum. Bom mo-
mento para novo romance. 

Peixes – 20/02 a 20/03
Irá deixar o medo de lado e assumirá res-
ponsabilidades. A dois, chance de realizar 
um grande sonho. 

Cinema 
Programação de 16/07 e 21/07

GNC 1
Space Jam: um novo legado
Aventura, 12 anos, 115 minutos.
Diariamente, 13h45, 16h10, 18h45 e 
21h10, dublado.

GNC 2
Velozes e furiosos 9
Ação, 14 anos, 143 minutos.
Diariamente (exceto dia 21), 20h30, le-
gendado.
Diariamente, 14h30 e 17h30, dublado.
Um lugar silencioso – Parte 2 (pré-
-estreia)
Terror, 14 anos, 97 minutos.
Dia 21, 20h30, legendado.

GNC 3
Os Croods 2 – uma nova era
Animação, livre, 95 minutos.
Diariamente (exceto dia 21), 14h15 e 
16h45, dublado.
Dia 21, 14h15, dublado.
Space Jam: um novo legado
Aventura, 12 anos, 115 minutos.
Diariamente, 19h, legendado.
Velozes e furiosos 9
Ação, 14 anos, 143 minutos.
Diariamente, 21h20, dublado. 
Um lugar silencioso – Parte 2 (pré-estreia)
Terror, 14 anos, 97 minutos.
Dia 21, 16h45, dublado.

GNC 4
Viúva Negra
Ação, 12 anos, 135 minutos.
Diariamente, 14h, 17h e 20h, dublado.

GNC 5
Viúva Negra
Ação, 12 anos, 135 minutos.
Diariamente (exceto dia 21), 15h30, 
18h30 e 21h30, legendado.
Dia 21, 15h30 e 21h30, legendado.

Os Croods 2 – uma nova era
Animação, livre, 95 minutos.
Diariamente, 13h20, dublado. 

Um lugar silencioso – Parte 2 (pré-estreia)
Terror, 14 anos, 97 minutos.
Dia 21, 19h15, dublado.

GNC 6
Velozes e furiosos 9
Ação, 14 anos, 143 minutos.
Diariamente, 13h30, 16h30 e 19h30, du-
blado. 

MOVIE ARTE SHOPPING
BENTO GONÇALVES 1
Space Jam: um novo legado
Aventura, 12 anos, 115 minutos.
Diariamente, 14h, dublado.
Velozes e furiosos 9
Ação, 14 anos, 143 minutos.
Diariamente, 17h30 e 20h30, dublado.

MOVIE ARTE SHOPPING
BENTO GONÇALVES 3
Os Croods 2: Uma Nova Era
Animação, livre, 95 minutos. 
Diariamente, 14h, dublado.
Dias 17 e 20, 16, dublado.
Space Jam: um novo legado
Aventura, 12 anos, 115 minutos.
Diariamente, 18h30 e 21h, dublado.
Dias 15, 16, 18 e 21, 16h, dublado.

MOVIE ARTE 
L’AMÉRICA SHOPPING 2
Space Jam: um novo legado
Aventura, 12 anos, 115 minutos.
Diariamente, 13h40 e 16h, dublado.
Velozes e furiosos 9
Ação, 14 anos, 143 minutos.
Diariamente, 18h10, dublado.
Dias 15, 16, 17 e 21, 21h, dublado.
Dias 18 e 20, 21h, legendado. 

Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 8

Pão italiano recheado

INGREDIENTES
1 pão italiano redondo
1 pedaço de queijo 
gorgonzola
1 caixa de creme de 
leite
2 colheres (sopa) de 
manjericão fresco
1 xícara (chá) de queijo 
mozarela ralada grossa

MODO DE PREPARO
Corte o pão italiano em vários cubos, sem separá-lo da 
base (fica como uma tartaruga). Forre uma assadeira 
com papel-alumínio e coloque o pão. Reserve. Em um 
liquidificador, bata o gorgonzola com o creme de leite. 
Desligue o liquidificador, coloque o manjericão e misture 
com uma colher. Despeje a mistura nos vãos do pão, 
intercalando com a mozarela. Feche o papel-alumínio e 
leve ao forno médio (180°C), pré-aquecido, por cerca de 20 
minutos. Sirva.

Sete Erros | Respostas na página 8

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 32
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complica-
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3/ace — san. 4/doca — ivan. 5/tripa.
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Novidade

A Vinno Ótica chegou para 
cuidar da visão dos moradores de 
Bento Gonçalves. Em um amplo e 
aconchegante espaço, localizado 
no centro da cidade, a nova loja 
conta com profissionais qualifi-
cados e equipamentos modernos 
para atender as demandas da 
comunidade. Para oferecer ainda 

Moderna e com as melhores marcas,
Vinno Ótica abre as portas em Bento

mais comodidade aos clientes, 
a Vinno oferece estacionamento 
grátis.

No portfólio da Vinno Ótica, 
produtos nacionais e importa-
dos de marcas consagradas como 
Prada, Dolce & Gabbana, Empório 
Armani, Tommy Hilfiger, entre 
outros clássicos da moda.  Para 

prestigiar ainda mais quem for 
conhecer a Vinno, neste mês de 
julho a loja está presenteando 
seus clientes com um vinho em 
compras acima de R$ 500. 

Visite a loja e se surpre-
enda: Rua Saldanha Marinho, 
575, em frente à Cacau Show.

Um lugar, muitas opções
Clip chega a Bento com ampla variedade 
de produtos para casa, escola e escritório

Com mais de 60 lojas espa-
lhadas em todo o Rio Grande do 
Sul, a Clip chega a Bento Gonçal-
ves oferecendo em um só lugar 
uma ampla variedade de pro-
dutos para casa, escola e escri-
tório. Inaugurada oficialmente 
na última sexta-feira, 09/07, a 
loja surpreende pela qualidade 
dos produtos e por atender uma 
demanda da cidade. 

E a loja aposta em itens 
para toda família! Cama, mesa 
e banho, utilidades domésticas,  
flores permanentes, presentes 
e decoração, papelaria e escri-
tório e linha pet são alguns dos 
produtos encontrados em um 
ambiente amplo, moderno e 
com uma infinidade de produ-
tos selecionados pela curadoria 
da Rede Clip.

Bons preços e ofertas es-
peciais também são facilmente 
encontrados. A Clip aposta em 
campanhas especiais ao longo 
do ano, que contemplam dife-

rentes tipos de necessidades.
Conheça a loja e se sur-

preenda: rua Saldanha Mari-
nho, 495, no centro de Bento 
Gonçalves. 

fotos: Raquel Konrad Marlon Isaac



EDIÇÃO 819
Sexta-feira, 

16 de julho de 2021

Previsão do tempo

Sol com algumas nuvens. 
Não chove

17/07
7º
19º

Sol com muitas nuvens 
durante o dia e períodos 

de céu nublado. Noite com 
muitas nuvens.

16/07
7º
17º

Dia de sol, com geada 
ao amanhecer. 

As nuvens aumentam no 
decorrer da tarde.

Fonte: Climatempo (https://www.climatempo.com.br)

“Quanta coisa nós 
escondemos por 
detrás sob a justificativa 
de ser cultural”

Thiago 
Galvan

Página 6

“Dicas de saúde 
e bem-estar estão no 
espaço da Quel desta 
semana”

Quel
Konrad

Página 8

 Pedro 
Della 
Côrte
Página 6

“A Osteopatia tem 
se destacado entre as 
terapias na busca por 
qualidade de vida”

18/07
3º
12º

Em transmissão ao vivo na 
quarta-feira, 14/07, o governador 
Eduardo Leite anunciou a retirada 
dos sete Alertas remanescentes no 
Sistema 3As de Monitoramento. 
As regiões que permaneciam com 
Alertas eram Cachoeira do Sul, Ca-
xias do Sul, Palmeira das Missões, 
Passo Fundo, Pelotas, Santa Rosa e 
Uruguaiana. A retirada dos Alertas 
se dá na esteira do avanço da vacina-
ção no Estado – 50% da população 
residente do RS já está vacinada com 
a primeira dose da vacina contra a 
COVID-19 – e da melhora dos indi-
cadores nas regiões Covid do Estado.

No entanto, devido ao risco da 

Sistema 3As

A edição do Boletim Obser-
vatório COVID-19 Fiocruz pu-
blicada na quarta-feira, 14/07, 
destacou que, pela primeira vez 
desde o início de dezembro de 
2020, nenhum estado brasileiro 
apresentava taxa de ocupação 
de leitos de UTI COVID-19 para 
adultos no SUS superior a 90%. 
A tendência de queda nos indi-
cadores de incidência e mortali-
dade por COVID-19 foi mantida 
na última Semana Epidemioló-
gica (SE 27), de 4 a 10 de julho, 
pela terceira vez consecutiva. 
Conforme dados da Fiocruz, o 
número de casos e de óbitos 
vem caindo há três semanas em 
cerca de 2% ao dia, mas ainda 
permanece em alto patamar. 

Os pesquisadores respon-
sáveis pelo Boletim afirmam 
que o alinhamento entre as 
tendências de incidência de 
casos novos e da mortalidade 
pode indicar um processo de 
arrefecimento mais duradouro 
da pandemia para os próximos 
meses. O estudo também sina-

RS retira últimos Alertas, mas emite 
Aviso a todas as regiões Covid
Apesar dos Alertas 
terem sido retirados, 
o governo do Estado 
decidiu manter os 
Avisos pelo risco 
de haver uma 
reversão do quadro 
de estabilidade nos 
próximos dias

entrada da variante Delta no esta-
do, a desaceleração da redução de 
pacientes diagnosticados com a do-
ença em leitos clínicos e também o 
aumento do percentual de pessoas 
que relatam sintomas de COVID-19 
por meio do Facebook, o GT Saúde 
entende que pode haver uma rever-
são do quadro de estabilidade nos 
próximos dias. Por isso, emitiu Avi-
sos para todas as 21 regiões Covid, 
no sentido de que os cuidados e a 
vigilância sejam mantidos em todo 
o Estado. Todos os ofícios enviados 
às regiões estão disponíveis no site 
do Sistema 3As de Monitoramento.

A Secretaria da Saúde (SES) 

ainda aguarda a conclusão da aná-
lise de amostras de cinco prováveis 
casos da variante delta do corona-
vírus (B.1.1.617.2 – de origem na 
Índia) identificados no RS, enviadas 
à Fiocruz nesta semana. Os possí-
veis casos foram registrados nos 
municípios de Gramado,  Santana 
do Livramento, Canoas, Esteio e Sa-
pucaia do Sul. É a primeira vez que 
casos suspeitos dessa linhagem do 
vírus são identificados no estado. 
Além desses, três possíveis casos 
da variante alfa (B.1.1.7 – origem 
no Reino Unido) foram identifica-
dos e estão em investigação para 
confirmação.

Alívio
Pela primeira vez em oito meses, 
nenhum estado apresenta lotação 
em UTI COVID-19, diz Fiocruz

liza que a tendência de redução 
das taxas de ocupação de leitos 
é um reflexo da nova fase da epi-
demia no país. Com a vacinação, 
o número de óbitos e interna-
ções diminui entre os grupos de 
risco ou grupos prioritários. É o 
caso de idosos e portadores de 
doenças crônicas, por exemplo. 
Ao mesmo tempo, a transmis-
são permanece intensa entres 
aqueles que ainda não foram 
imunizados. 

Segundo os especialistas, o 
controle da pandemia somente 
será alcançado com a intensifi-

cação da campanha de vacina-
ção, a adequação das práticas de 
vigilância em saúde, reforço da 
atenção primária à saúde, além 
do amplo emprego de medidas 
de proteção individual, como o 
uso de máscaras e o distancia-
mento físico. “É importante des-
tacar que as vacinas disponíveis 
apresentam limites em relação 
ao bloqueio da transmissão do 
vírus, que continua circulando 
com intensidade. As vacinas são 
especialmente efetivas na pre-
venção de casos graves”, ressal-
tam os especialistas.

Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Hospital Tacchini


